
A IMPLEMENTAÇÃO DE UM PLANO ESTRATÉGICO PARA A REDUÇÃO DO 

ALTO ÍNDICE DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA NO MUNICÍPIO DE CRISTINO 

CASTRO-PI 

 

Lourema Matos Barbosa¹ 
Fabrícia Castelo Branco de Andrade Brito² 

 
¹Aluna de Pós-Graduação em Saúde da Família e Comunidade-UNASUS.  

Enfermeira graduada pela UFPI 
²Enfermeira Mestre em Saúde da Mulher-UFPI. Tutora UNASUS. 

 

 

RESUMO 

A adolescência é a passagem da infância para a idade adulta, no qual ocorrem profundas 
mudanças, físicas, psíquicas e sociais, e normalmente é neste período que começa a 
iniciação sexual. Tendo em vista que a temática gravidez na adolescência tem tido atenção 
especial nos últimos tempos, em razão da alta prevalência desta ocorrência na sociedade, 
esta pesquisa tem como objetivo identificar as causas da gravidez precoce, bem como os 
grupos e setores mais vulneráveis no município de Cristino Castro-PI. Para tanto, é 
necessário sensibilizar o grupo alvo, além de pais e educadores sobre a necessidade de um 
maior diálogo para com esse grupo, demonstrando os impactos do problema da gravidez 
precoce para o indivíduo, família e comunidade, promovendo e valorizando as atividades de 
educação e de informações dirigidas aos adolescentes, propiciando espaços de discussão 
sobre os desafios que os adolescentes enfrentam com a gravidez precoce de modo a 
envolvê-lo com o processo decisório. Com isso, deve-se considerar a aplicação de 
metodologias que permitam encontrar soluções com a adoção de medidas preventivas 
adequadas, sendo necessário o enquadramento deste tema no contexto da saúde global do 
adolescente, necessitando de uma abordagem por uma equipe interdisciplinar e que 
considere o contexto e a realidade de cada adolescente, o que possibilita também envolver 
a família, tornando a promoção da saúde mais eficaz nessa faixa etária. 
Descritores: Gravidez; Adolescência. Educação em Saúde. 

 

ABSTRACT 

Adolescence is a change to adulthood, does not qualify profound changes, physical, psychic 
and social, and it is in the period that initiates a sexuality. To take into account the acute 
pregnancy in adolescence has been given special attention in recent times, due to the high 
incidence of this society, the research aims to identify the causes of early pregnancy, as well 
as the groups and the most vulnerable sectors in the municipality by Cristino Castro-PI. For 
the most important sensitized the group target, beyond students and educators for a priority 
dialogue for the guy, demonstrating the effects of the problem of the early career for the 
adult, family and community, promoting and valorizing the activities for education and of 
guides directed to the adolescents, providing spaces for discussion on the challenges that 
adolescents face, anticipating an involvement with the decision-making process. Therefore, it 
is necessary to use a methodology application that is able to solve with the adoption of 
preventive measures of the race, being necessary the framing of the subject in the context of 
the global health of the adolescent, needing an approach for an interdisciplinary team and 
that considers the context and the reality of each adolescent, which also makes it possible to 
involve a family, becoming a little more productive. 
Keywords: Pregnancy; Adolescence. Health Education. 
 



INTRODUÇÃO 

 

Cristino Castro é um município que localiza-se na região sudoeste do estado do 

Piauí, a 612 km de Teresina, capital do estado. Elevado à categoria de município no ano de 

1953, recebeu a denominação de Cristino Castro em homenagem ao primeiro industrial 

estabelecido na região. De acordo com o censo de 2010, possui uma população total de 

10.956 habitantes. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município é de 0,566, 

ainda está situado na faixa de baixo desenvolvimento. Entre 2000 e 2010, a dimensão que 

mais cresceu em termos absolutos foi a educação, seguida por renda e por longevidade. Já 

entre os anos de 1991 e 2000, a dimensão que mais cresceu foi renda, seguida 

por educação e longevidade. 

Cristino Castro ocupa a 4921ª posição, em 2010, em relação aos 5.565 municípios 

do Brasil. Dos 224 municípios do estado do Piauí, Cristino Castro ocupa a 109ª posição. O 

que mais chama a atenção no município é a existência dos famosos "poços jorrantes", de 

onde sai naturalmente água mineral da melhor qualidade e já morna para o banho, essa 

região é uma grande estância termal. No município existem 5 equipes de saúde de atenção 

à família, sendo 4 localizadas em área urbana e 1 em área rural. A Equipe de Saúde da 

Família (ESF) é integrada por uma médica, uma enfermeira, duas técnicas de enfermagem 

e 4 agentes de saúde que atendem as microáreas da área de abrangência da Unidade de 

Saúde da Família. Além disso, existe ainda uma equipe odontológica composta por um 

dentista e uma auxiliar de consultório odontológico. 

A ESF Enfermeira Socorro Falcão possui sede própria e foi reformada no ano de 

2014 e a estrutura atende aos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde. A unidade 

possui iluminação e ventilação adequadas, com sala para consultas médicas, sala para 

consultas de enfermagem, além de outras salas que oferecem outros serviços como por 

exemplo, recepção e acolhimento, sala de espera, sala de vacina, sala de procedimentos, 

sala de atendimento odontológico, sala de reuniões, almoxarifado. 

O município conta com um Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) que oferta 

serviços de psicologia, fonoaudiologia, nutrição, reabilitação, educador físico e assistente 

social. Estes recebem os usuários encaminhados das ESF retroalimentam e oferecem 

assessoramento as ESF. 

As consultas são realizadas na unidade básica, onde se realizam em muitas 

ocasiões palestras educativas e outras atividades em grupos de risco, como lactentes, 

gestantes, idosos e adolescentes, inclusive palestras em escolas com temas de grande 

importância para esses grupos. 

São realizadas reuniões mensais de produção para avaliação dos resultados do 

trabalho ofertado, para dessa forma analisarmos se as ações foram de fato efetivas e 
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também para planejarmos o que necessita de maior ênfase na área, além da análise clínica 

de casos complexos, sempre respeitando o protocolo criado pelo Ministério da Saúde. 

Também são realizadas visitas domiciliares pela equipe que são dirigidas a grupos 

de risco ou qualquer usuário que necessitar de um atendimento especial, possibilitando 

avaliar o ambiente em que o usuário reside, sua relação com a família, a presença de riscos 

para a saúde individual e coletiva e promover mudanças no estilo de vida desse usuário. 

A situação problema escolhida foi o número de gestantes menores de 18 anos com 

gravidez não planejada, sendo na grande maioria provenientes de famílias de baixa renda.  

A ocorrência de gravidez na adolescência é considerada um dos problemas de 

saúde reprodutiva mais importante mundialmente, sendo comum em vários países, inclusive 

no Brasil. Na fase da adolescência o risco de gravidez é muito grande devido ao início cada 

vez mais precoce da atividade sexual e da puberdade. Análises de estudos sobre 

adolescência, indicam que a falta de informação correta, o medo de assumir a vida sexual e 

a falta de espaço para discussão de valores no seio de suas famílias levam as adolescentes 

a desconsiderar o risco de uma possível gravidez(1). 

A maternidade na adolescência representa um desafio para as políticas públicas, 

especialmente no domínio da saúde, uma vez que pode acarretar problemas psicossociais, 

econômicos e complicações obstétricas que comprometem a saúde tanto da mãe quanto do 

recém-nascido. A literatura mundial tem evidenciado que a relevância da maternidade na 

adolescência transcende os aspectos clínicos, onde fatores sociais, econômicos e culturais 

interagem, causando impacto positivo ou negativo no estado de saúde materno e fetal(2). 

Dessa forma, constata-se a grande relevância de estudar a gravidez na 

adolescência, sobretudo devido às possíveis repercussões psicossociais acarretadas pela 

gestação precoce. Considerando-se que, a gravidez na adolescência pode resultar em 

impactos negativos nos mais variados campos da vida de adolescentes e sociedade em 

geral, torna-se de grande importância conhecer a problemática na nossa região, bem como 

identificar a população mais vulnerável, sendo dessa forma, necessário um tipo de 

intervenção a ser trabalhado juntamente com o estabelecimento de parcerias entre estado, 

família e sociedade. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral: 

-Avaliar as possíveis causas da gravidez precoce, bem como os grupos e setores mais 

vulneráveis, afim de desenvolver um plano estratégico para redução desse índice no 

município de Cristino Castro-PI. 

 



Objetivos específicos: 

-Sensibilizar pais, educadores e o grupo alvo sobre os impactos do problema da gravidez 

precoce para o indivíduo, família e comunidade; 

-Promover a captação de adolescentes para desenvolver atividades de educação e de 

informação dirigida aos mesmos, objetivando aumentar os conhecimentos sobre a gravidez 

na adolescência e seus impactos negativos; 

-Propiciar espaços de discussão sobre os desafios que o adolescente enfrenta com a 

gravidez precoce de modo a envolve-lo com o processo decisório; 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

ASPECTOS ACERCA DA ADOLESCÊNCIA  

 

Adolescência vem do latim adolescere, que significa crescer. Etimologicamente, 

aquele que está em crescimento. De igual origem, particípio passado do verbo adulto que 

significa aquele que parou de crescer. Essa etapa da vida é marcada pelo crescimento, 

progressão, desenvolvimento e superação do tempo tutelar. É a época das transformações 

físicas, psíquicas e emocionais. Representa, pois a transição para a vida adulta, onde a 

escolaridade é primordial para reafirmação dos adolescentes como sujeitos transformadores 

da sociedade e é vista como um mecanismo de autoproteção dos adolescentes(3). 

 

A Organização Pan-Americana de Saúde (1995) define a 

adolescência como um período da vida no qual ocorre um complexo 

processo de desenvolvimento biológico, psicológico e social, e que 

vai dos 10 anos aos 19 anos de idade. Dos 10 aos 14 anos ocorre o 

surgimento das características sexuais secundárias e entre os 15 e 

19 anos se dá a finalização do crescimento e desenvolvimento 

morfológico. Assim, a adolescência é uma etapa do ser humano, 

caracteriza-se pela descoberta de seu desenvolvimento físico e 

psicológico envolto em um processo amoroso, uma perspectiva de 

viver despertando o amor em si, na família e nos outros(4). 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em sua lei nº 8.069 de 1990, 

considera o adolescente a pessoa entre 12 e 18 anos de idade, caracterizada por um 

período de transição entre a infância e a fase adulta. 

A adolescência é caracterizada por transformações que perpassam as dimensões 

psicológicas, físicas e sociais, o que expõem os membros desse grupo a vulnerabilidades 

emocionais e de saúde. Essa realidade é determinante para que muitos jovens comecem a 



se envolver em comportamentos de risco como uso de drogas e sexo precoce e inseguro. A 

junção dessas vulnerabilidades acaba por culminar em diversos problemas biológicos e 

sociais como a gravidez precoce e o surgimento de doenças sexualmente transmissíveis. É 

também de extrema relevância que ao início da sexualidade os riscos e as incertezas da 

adolescência podem se intensificar o que aumenta os problemas de saúde nessa faixa 

etária(4). 

Essa fase da vida é considerada um importante momento para a adoção de novas 

práticas, comportamentos e ganho de autonomia, mas é também um período de exposição 

a diversas situações de risco para a saúde. Estudos identificam que grande parcela da 

população jovem está exposta a um ou mais comportamentos de risco, os quais podem 

estar inter-relacionados e se estender à idade adulta. Comportamentos de risco para a 

saúde podem ser definidos como participação em atividades que possam comprometer a 

saúde física e mental do adolescente. Nesse cenário, podemos destacar hábitos alimentares 

inadequados, tabagismo, consumo abusivo de álcool e outras drogas, envolvimento em 

situações de violência e o sexo desprotegido, estes são os comportamentos de risco mais 

prevalentes em adolescentes, podendo desencadear problemas de ordem orgânica, social e 

psíquica(5). 

Ainda segundo esse autor, o sexo desprotegido, além de expor o adolescente ao 

risco de gravidez precoce e indesejada, também está associado à transmissão de infecções 

sexualmente transmissíveis (ISTs), como o human imunodeficiency vírus (HIV) e a 

hepatite(5). 

Apesar de a adolescência ser considerada juridicamente um período curto, durando 

6 anos (dos 12 aos 18 anos incompletos), é uma fase de grandes mudanças que por vezes 

são rápidas e profundas no ciclo de vida, sendo considerada uma fase de transição entre a 

infância e a idade adulta. Nesta fase há inúmeras transformações, tanto de cunho físico 

como psicológico e podem se revelar nas mudanças biológicas, de aprendizagem, 

comportamentais, de descobertas, de interação, de socialização e de inúmeros processos. 

Todavia, tal fase, pode trazer complicações para o desenvolvimento futuro do indivíduo, 

como, por exemplo, o surgimento de uma gravidez não desejada(6). 

As condições socioeconômicas dos/das adolescentes no Brasil são, de modo geral, 

caracterizadas pela pobreza, acesso pouco restrito ao uso de drogas (lícitas ou ilícitas), 

evasão escolar, pouco acesso à cultura, à saúde, ao trabalho e aos espaços de lazer. Este 

quadro mostra a contradição vivida pelos jovens brasileiros entre ter direitos – garantidos 

pela Constituição Federal e pelo ECA – e ter acesso a esses direitos diante da realidade na 

qual vivem(7). 

No Brasil, a fecundidade das jovens entre 15 e 19 anos cresceu até o final do século 

XX, começando a declinar nos primeiros anos do século XXI. Porém, mesmo com esta 



recente queda, pode-se afirmar que há rejuvenescimento da fecundidade no País. Em 

termos absolutos, foram registrados 559.991 nascimentos de mães com menos de 19 anos 

em 2013, magnitude que reforça a importância de estudos sobre o tema(8). 

A gravidez na adolescência tem sido alvo de preocupação de técnicos e 

governantes, não só em países pobres, mas também nos desenvolvidos. Sendo assim, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) indicou a gravidez como prioridade no atendimento 

em adolescentes por afetar a saúde da mãe e da criança. Os riscos médicos associados à 

gravidez em adolescentes são inúmeros. Soma-se a isso a evasão escolar, desqualificação 

profissional e subempregos com salários indignos (9).  

 

IMPACTOS DA GRAVIDEZ PRECOCE PARA O INDIVÍDUO, FAMÍLIA E COMUNIDADE 

 

O tema sobre gravidez na adolescência é discutido mundialmente, pois possui uma 

abordagem bastante diversa que envolve vários setores do conhecimento e necessita de 

resoluções multidimensionais. 

 

A gravidez na adolescência tem sérias implicações biológicas, 

familiares, emocionais e econômicas, além de jurídicos-sociais, que 

atingem o indivíduo isoladamente e a sociedade como um todo, 

limitando ou mesmo adiando as possibilidades de desenvolvimento e 

engajamento dessas jovens na sociedade(10). 

 

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, anualmente, mais de 14 milhões 

de mulheres entre 15 e 19 anos têm filhos, com maioria absoluta (90%) nos países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento. De acordo com a mesma, considera-se a gravidez 

na adolescência perigosa tanto para a criança, bem como para a mãe. Além das 

dificuldades físicas e mentais vividas tanto pela mãe quanto pelo filho, ou seja, uma taxa de 

natimortos, mortes neonatais, hemorragia pós-parto, depressão e ansiedade, adolescentes 

em idade fértil estão frequentemente sob a obrigação de enfrentar decisões, como 

abandonar a escola e, tendo um impacto de longo prazo em sua vida pessoal, família e sua 

comunidade. Em detrimento disso, esforços das autoridades de saúde pública estão sendo 

realizados para a prevenção dessas gravidezes precoces e a minimização de desfechos 

reprodutivos adversos(11). 

De modo geral, a gestação precoce não pode ser qualificada de risco apenas pelo 

parâmetro biomédico. Múltiplos aspectos devem ser considerados, tais como baixo nível 

socioeconômico, reduzido acesso a serviços de saúde, comportamentos de risco, hábitos e 

nutrição inadequada, o que aponta a necessidade de controle dos diferentes fatores que 



podem estar associados à evolução e ao desfecho da gestação e condições de saúde do 

recém-nascido (RN). Entretanto, é consenso entre os estudiosos do tema que a gravidez na 

adolescência precoce (<16 anos), requer especial atenção para possíveis consequências 

prejudiciais à saúde materna e fetal. Além disso, estudiosos sugerem que fatores como a 

assistência pré-natal inadequada, ausência do parceiro e a não aceitação da gestação pela 

família ou companheiro, entre outros, podem interferir no estado de saúde e bem estar da 

gestante adolescente, favorecendo condições adversas ao crescimento e desenvolvimento 

fetal(2). 

 

Estudos dos determinantes de risco neonatal relacionados à gravidez 

na adolescência sugerem múltiplas interferências, de acordo com o 

contexto familiar, inserção social, situação conjugal e estado de 

saúde. Mães adolescentes muito jovens (com menos de 16 anos) 

parecem mais susceptíveis e vulneráveis em alguns aspectos, 

cabendo considerar os fatores ligados ao estilo de vida, à condição 

social e econômica, além dos possíveis fatores biológicos e relativos 

à saúde(2). 

 

 Dessa forma, o nível socioeconômico tem sido frequentemente descrito como um 

fator relacionado à ocorrência da gravidez na adolescência, no sentido de que as classes 

econômicas menos favorecidas vêm apresentando elevados índices deste evento. Sabe-se 

que a gravidez na adolescência gera consequências imediatas no emocional dos jovens 

envolvidos. Alguns sentimentos experimentados por estes jovens são: medos, insegurança, 

desespero, sentimento de solidão, principalmente no momento da descoberta da gravidez. 

Contudo, nem toda gravidez adolescente é indesejada. Em alguns casos, de adolescentes 

de classe socioeconômica elevada, pode ser resultado de planejamento prévio, decorrente 

de vida afetiva estável(6). 

 Além das mudanças biológicas e socioculturais observadas neste período, a falta de 

cuidados durante o pré-natal das adolescentes, associada à pobreza e níveis baixos de 

instrução, trazem prejuízos para o Recém-nascido (RN), pois apresentam papel 

preponderante na cadeia causal de RN de baixo peso(12). 

 Desta forma, após análise das necessidades de atenção específica à gestante, ao 

recém-nascido e à mulher, o Ministério da Saúde através da Portaria/GM nº 569, de 

01/06/2000, criou o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN) com o 

objetivo de reduzir as altas taxas de morbimortalidade materna e perinatal, propondo 

medidas que assegurassem a melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade do 

acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e puerpério. A atenção qualificada no 

pré-natal representa a possibilidade de redução da morbimortalidade materna, promovendo 



uma maternidade segura; sendo assim, a equipe de saúde deve estar preparada para 

executar as atividades propostas pelo PHPN, melhorando a qualidade da assistência e a 

captação precoce da gestante. Por isso, é fundamental que o profissional conheça o 

contexto e a realidade de cada adolescente, o que possibilita também envolver a família no 

processo de cuidado, considerando a gestante como um sujeito ativo e participativo da 

assistência e não apenas como um objeto de atenção(13). 

Essas concepções tem como embasamentos: a maior prevalência de complicações 

pré, peri e pós-parto entre mães adolescentes e seus filhos, evasão escolar, aumento do 

risco de depressão e outros transtornos psiquiátricos nas adolescentes gestantes, 

precarização financeira, conflitos familiares, pobreza, ingresso precoce em situação de 

trabalho não-qualificado, separação conjugal, situações de violência e negligência e 

diminuição das oportunidades de mobilidade social(14). 

Em relação ao risco, a gravidez na adolescência é um problema de Saúde Pública, 

pois as adolescentes têm maior probabilidade de desenvolver síndromes hipertensivas, 

partos prematuros, anemia, pré-eclâmpsia, desproporção feto-pélvica, restrição do 

crescimento fetal, além de problemas consequentes de abortos provocados e/ou pela falta 

assistência adequada, ou até mesmo pela falta de apoio da família, companheiro e demais 

que a cercam. Nas jovens de 15 a 19 anos, a probabilidade de mortes relacionadas à 

gravidez ou parto é duas vezes maior do que nas mulheres de 20 anos ou mais, já entre as 

jovens menores de 15 anos, esse risco é aumentado em 5 vezes(6). 

A ocorrência  de uma gestação não planejada tem impacto importante na oferta de 

cuidados durante o ciclo gravídico puerperal. Embora pouco estudada, ela perpassa sobre 

questões sociais, culturais, ambientais e de saúde, onde nesta perspectiva, o direito 

fundamental da mulher sobre sua fertilidade não depende exclusivamente do acesso às 

informações ou aos métodos contraceptivos. É possível que o uso incorreto e inadequado 

de métodos anticoncepcionais seja responsável pela maioria dos casos de falhas na 

prevenção da gravidez, e não a falta de conhecimento sobre o método em si(15).  

Há também outras justificativas para o insucesso da prevenção da gravidez precoce, 

o pelo fato de que entre pais e filhos não existem diálogo e nem uma preparação por parte 

dos pais para com a vida sexual de seus filhos. Essa falta de intimidade dificulta os 

esclarecimentos em assuntos considerados como “tabu” no meio familiar e a participação no 

desenvolvimento emocional da vida dos seus filhos(10). 

 

A utilização de métodos contraceptivos não ocorre de modo eficaz na 

adolescência, e isso está vinculado inclusive aos fatores psicológicos 

inerentes ao período pois a adolescente nega a possibilidade de 

engravidar e essa negação é tanto maior quanto menor a faixa etária; 



o encontro sexual é mantido de forma eventual, não justificando, 

conforme acreditam, o uso rotineiro da contracepção; não assumem 

perante a família a sua sexualidade e a posse do contraceptivo seria 

a prova formal de vida sexual ativa(10). 

 

 Informações sobre a prevenção da gravidez e infecções sexualmente transmissíveis 

devem ser disseminadas precocemente, devido à tenra idade de iniciação sexual dos 

jovens. Além disso, afirma que mais fatores de risco envolvidos aumentam as chances do 

sexo desprotegido, chegando a conclusão de que vulnerabilidades nos contextos familiar, 

escolar e econômico associam-se ao comportamento sexual desprotegido, sendo 

fundamental a soma de esforços no sentido de atuar positivamente sob essas questões(5). 

Nesse contexto, pesquisas tem reforçado a importância do diálogo da família para 

com esses adolescentes, acerca do desenvolvimento natural da sexualidade dos mesmos, 

orientando sobre os riscos e formas de prevenção, pois a preocupação com os filhos, com a 

melhor forma de orientação e com a segurança dos mesmos está pautada nas discussões 

atuais de que não se pode ignorar a AIDS, as IST e as drogas, além da possibilidade de 

gravidez não planejada. Estes temas, em geral, servem como ponto de abertura para um 

diálogo entre pais e filhos. Tal interesse dos pesquisadores parte do entendimento da família 

como a matriz do desenvolvimento psicossocial de seus membros e que, ao mesmo tempo, 

determina o cunho da individualidade. Este contexto parece ter fomentado uma maior 

abertura para que o diálogo entre pais e filhos flua, o que primariamente se mostra como um 

afrouxamento da repressão sexual, mas que pode também remeter a uma repressão mais 

sutil. Contudo, para ambos os sexos, a educação sexual sempre foi muito repressora e as 

regras sociais ainda vigentes valorizam a fidelidade e o casamento como contextos para o 

início da vida sexual(16). 

 Nos últimos anos tem sido cada vez mais constantes as discussões sobre os 

avanços em políticas públicas voltadas para a área da saúde da mulher no Brasil. Uma das 

principais conquistas é o fato de poder planejar o momento certo para ter um filho, sem 

prejuízos à saúde. Tal conquista foi assegurada pela Constituição Federal de 1988 e 

também pela Lei n° 9.263, de 1996, conhecida como planejamento familiar ou reprodutivo, 

podendo ser exercido fora do contexto familiar, é um conjunto de ações que auxiliam as 

pessoas que pretendem ter filhos, o melhor momento para tê-los e o espaçamento entre um 

filho e outro. Com isso as gestações tem menores índices de intercorrências tanto em 

relação a mãe quanto ao bebê(15).  

As políticas públicas para a juventude em geral, e particularmente para as jovens 

mães, devem considerar as diferenças nas histórias de vida dessas adolescentes, 

adequando-se à realidade das mesmas, visto que segundo estudos, as consequências 



decorrentes de uma gravidez não planejada são múltiplas, dentre elas está a evasão escolar 

que limita as suas possibilidades de adequação ao mercado de trabalho e 

consequentemente uma renda inferior. Nesta perspectiva, temos como exemplo a geração 

de renda que se configura como política importante para parcela que já iniciou a vida adulta, 

enquanto a vida escolar ainda pode ser central para as demais. Garantir a ampliação do 

leque dos “futuros possíveis” para todas as jovens brasileiras é central para a construção de 

uma sociedade mais justa e igualitária(8). 

Dessa forma, recomendam-se políticas públicas que integrem as instituições pilares 

responsáveis por essa problemática da gravidez na adolescência. Nesse sentido, no Brasil, 

há várias diretrizes políticas que orientam ações e estratégias para o desenvolvimento de 

adolescentes e jovens voltadas à redução de riscos e à promoção da saúde, porém a 

integração dos setores é uma prerrogativa a ser alcançada. O ambiente escolar por 

exemplo, é um local de promoção da saúde, por isso a educação é importante instrumento 

para evitar a gravidez indesejada e as doenças sexualmente transmissíveis em 

adolescentes. Quando a escola não exerce sua função de promotora da saúde sexual e 

reprodutiva, observa-se aumento das chances de se ter uma relação sexual desprotegida. 

Contudo, para ampliar as oportunidades de diálogos e a autonomia dos adolescentes, é 

primordial a inserção dos pais, de educadores e equipe da saúde em projeto integrado 

envolvendo os setores saúde e educação, acompanhando-os e estimulando-os a assumirem 

práticas sexuais seguras com possibilidades de reduzir o índice de gravidez não 

planejada(17). 

 

  



PLANO OPERATIVO 

 

A IMPLEMENTAÇÃO DE UM PLANO ESTRATÉGICO PARA A REDUÇÃO DO ALTO ÍNDICE DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA NO 

MUNICÍPIO DE CRISTINO CASTRO 

• Planilha de Intervenção 

Situação 

problema 

OBJETIVOS METAS/ PRAZOS AÇÕES/ ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEIS 

Dificuldade 

de 

comunicação 

entre 

adolescentes 

e 

profissionais 

de saúde e 

educação e 

escassez da 

educação em 

saúde na 

população 

 

Desenvolver ações de educação 

continuada com a equipe de profissionais 

de saúde para uma melhoria na relação 

profissionais/ adolescentes e propiciar 

espaços para escutar o que os 

adolescentes sabem a respeito do tema, 

além de fornecer todas as informações 

importantes para melhoria do 

conhecimento, sua relação consigo 

mesmo, com familiares, vizinhos e 

amigos. 

Oferecer informação à população sobre os 

riscos de gravidez na adolescência para 

que a mesma tenha acesso ao 

conhecimento de métodos contraceptivos 

e prática do sexo seguro 

Melhoria da 

comunicação entre o 

grupo alvo e 

profissionais de saúde e 

educação 

Fevereiro/ 2019 

Solicitar do gestor do 

município a realização de 

cursos voltados para 

esses profissionais onde 

abordem o tema em 

questão 

Realizar reuniões com a 

equipe para programar as 

ações a serem 

desenvolvidas com o 

grupo alvo 

Criação de palestras 

educativas sobre o tema 

nas escolas, como 

também campanhas 

educativas na rádio local  

Psicóloga  

Enfermeira 

Médico 

Assistente Social  

ACS’s  



Deficiência 

no apoio aos 

adolescentes 

tanto da 

família, ESF 

e 

comunidade 

em geral 

 

Mobilizar a ESF para o planejamento e a 

criação de grupos de adolescentes  

Propiciar aos 

adolescentes espaços 

para dialogar sobre o 

tema e trocar suas 

experiências, mostrando 

os impactos da gravidez 

precoce tanto para os 

adolescentes como para 

a comunidade 

Aumentar o diálogo na 

família a respeito da 

sexualidade 

Fevereiro/2019 

Organizar grupos de 

adolescentes pelos 

integrantes da equipe 

podendo utilizar recursos 

interativos, dinâmicos e 

multimídia para chamar a 

atenção dos mesmos, 

com a realização de 

palestras, além de roda de 

conversas para que os 

adolescentes sejam 

escutados e suas dúvidas 

sanadas 

 

Psicóloga  

Enfermeira 

Médico 

Assistente Social  

ACSs 



CONCLUSÃO 

 

A gravidez na adolescência, indiscutivelmente, coexiste com potenciais riscos sociais 

à saúde da/do adolescente, sendo de grande importância uma rede de assistência que 

insira os jovens nas suas ações de promoção de saúde, especialmente na discussão e 

divulgação de informações sobre planejamento familiar. 

Com isso, deve-se se considerar, a aplicação de metodologias que permitam 

encontrar soluções que ofertem a adoção de medidas preventivas adequadas, sendo 

necessário o enquadramento deste tema no contexto da saúde global do adolescente. Tais 

medidas devem contemplar ações específicas para o grupo alvo, visando a promoção da 

saúde, garantia de uma assistência integral, envolvendo a família, profissionais de saúde 

juntamente com os de educação que lidam diariamente com o público alvo, oferecendo 

ainda os elementos para o desenvolvimento das potencialidades dos adolescentes. 

Portanto, a gravidez na adolescência precisa de uma abordagem abrangente 

biopsicossocial por uma equipe assistencial interdisciplinar treinada para esta finalidade e 

considerando os aspectos específicos da maternidade – paternidade nesta faixa etária. 
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